
 
Protokoll medlemsmöte nr 1 
onsdag 15 juni 2022 kl.18:30  
 
Närvarande: se bilaga 1 
 
1) Mötet öppnas – Maria öppnar mötet 
 
2) Val av ordförande att leda mötet – Maria Gabrielsson 
 
3) Val av sekreterare för medlemsmötet – Elin Näslund 
 
4) Mötets behöriga utlysning – mötet anses behörigt utlyst 
 
5) Fastställande av dagordningen – dagordningen fastställdes 
 
6) Val av 2 justerare, tillika rösträknare – Kristina Svanfeldt och Micke Hjort 
 
7) Ekonomisk rapport – 5000 minus mot budget men en god ekonomi i stort. Tävlings- och 
kursverksamheten har börjat komma igång efter covid vilket leder till ökade intäkter. Trots 
covid har investeringar gjorts för att kunna fixa med belysningen på lydnadsplanen.  
a) verifikationslista – se bilaga 2.  
b) balansrapport – se bilaga 3.  
 
8) Rapporter från sektorer 

a) Hundägarutbildningssektorn/HUS 
Håller aktiviteter igång. Ny instruktör på gång. Flera kurser på gång under året. Önskemål 
om kurser och instruktörer är välkommet. HUS önskar en till medlem till sin sektor, 
intresserad så hör av sig till HUS.  

b) Bruks/Lydnadssektorn 
Har haft 3 tävlingar under året, appel, lägre och högre. Fler tävlingar kommer under hösten.  
13 medlemmar tävlar bruks. Utbildning för tävlingsledare och funktionärer är på gång. 
Camilla meddelar att SBK startat en webbaserad utbildning för tävlingsledare. Finns 
önskemål kan vi arrangera flera startklasser, går att arrangera med kort varsel.  
Önskemål lyfts från medlemmar om att vi ska arrangera kvällstävling i spår.  

c) Agilitysektorn 
En stor tävling, klass 1 4-5 juni. Nästa tävling är i september, funktionärer behövs. 2 
blåbärstävlingar har arrangerats under våren. Tre till är planerade under sensommar/höst.  

d) Rallylydnadssektorn 
Rallyn ligger just nu vilande. Anette flaggar för att hon ev. vill starta upp sektorn igen. Har 
frågat runt och raggat nya medlemmar till sektorn samt stämt av hur många som aktivt tränar 
rally. 

e) Specialsök- och Noseworkssektorn 
Specialssöks prov/tävling den 14/juli, troligtvis 15 ekipage. Väldigt många anmälningar. 
Ytterligare prov planeras under hösten. Två kurser planeras i höst.  
Nose work har vi haft några tävlingar, kommer fler i höst. En tävlande har blivit rapporterad 
pga. dåligt bemötande mot funktionärer på tävling. Den tävlande har fått en tillsägelse från 
disciplinnämnden.  

f) Mondioring 
Sektorn är lite vilande men finns en aktiv träningsgrupp på Nynas BK. Många människor som 
är intresserade av Mondioring. Intresserade blir inbjudna till en Facebook grupp för 
Mondioring i sthlm. När det landar till en mer stabil grupp med Nynäsmedlemmar kommer en 
sektor starta upp igen.  

g) IGP 
Haft ett träningsläger här på Nynas BK. Aktiva och tränar varje tisdag.   



h) Anläggningen 
Jord inhandlat för att reparera gräsmattan efter belysningsgrävandet. Bra om alla kan hjälpa 
till att köra jord från jordhögen ut till planen där det behöver repareras.   

i) Kökskommittén 
Kökssektorn är just nu vilande. Sköts just nu gemensamt via styrelsen och sektorer. En 
kökssektor behöver inte göra allt men ska ha en samordnande funktion kring köket vid kurser 
och tävlingar. Finns intresserade att starta upp kökssektorn igen kontakta gärna.  

j) Hemsidan/ PR-info 
Inget att rapportera. 
 
10) Övriga frågor 
a) Familjedag – Nynäshamns stadskärneförening ska ha familjedag och undrar om vi är 
intresserade av att delta. Frågan lyfts till medlemmarna. Vid intresse kontakta Elin.  
b) Maria informerar i egenskap av valberedning för distriktet att de börjar inventera 
intresserade människor till distriktets styrelse. Intresserade att sitta med i distriktets styrelse 
kontaktar Maria.  
 
11) Mötet avslutas – Maria avslutar mötet. 
 

 

 

 

 

______________________________________ ___________________________________ 

Ordförande Maria Gabriellsson  Sekreterare Elin Näslund 

 

 

______________________________________ ___________________________________ 

Justerare Kristina Svanfeldt   Justerare Micke Hjort 


